
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  16/09-06-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 113/2020 Θέμα:  Τροποποίηση  της  με  αριθμό  278/2019  απόφασης 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  αφορά  στην 
«Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης και Δήμου Προποντίδας».

Στη  Θέρμη,  σήμερα  09  Ιουνίου  2020  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  13:30  μ.μ.  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από 

την υπ’ αριθμ. 2211/04-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) 

περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Κουσούλης Γεώργιος 

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Χατζηδημητρίου Φανή

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4. Γαντάς Σπυρίδων
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία

8.
Λιόλιος Αντώνιος (αναπληρωματικό 

μέλος)
κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 

ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80   « Το Διοικητικό Συμβούλιο 

διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε  

θέμα που αφορά στην επιχείρηση …»  

  Σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3463/06 όπως ισχύει  «1. α. Για τη μελέτη και εκτέλεση 

έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε  

είδους, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, …………, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα  

δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, ……,μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το  

Δημόσιο,  μεταξύ  τους  ή  και  με  φορείς  του  δημόσιου  τομέα  της  παρ.  6  του  άρθρου  1  του  

ν.1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού.

Με  την  με  αριθμό  41/2011  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  είχε 

εγκριθεί  το  σχέδιο  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Θέρμης,  της   Δ.Ε.Υ.Α. 
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Καλλικράτειας  & της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας για την υλοποίηση του έργου που αφορά την παροχή 

υπηρεσιών ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Λακκώματος. 

Η σύμβαση αυτή έχει διάρκεια για όσο χρονικό διάστημα θα υφίσταται η τοπική κοινότητα 

Λακκώματος.  Η  διάρκεια  ισχύος  της  παρούσας  σύμβασης  μπορεί  να  μεταβληθεί  ύστερα  από 

ομόφωνη  απόφαση  της  επιτροπής  παρακολούθησης.  Ομοίως  με  την  υλοποίηση  της 

προγραμματικής σύμβασης επιδιώκεται  η  εξασφάλιση απολύτως επαρκούς υδροδότησης στους 

κατοίκους  της  τοπικής  κοινότητα  Λακκώματος  και  εσαεί,  ήτοι  τουλάχιστον  διακόσιες  χιλιάδες 

( 200.000 ) κυβικά μέτρα νερού (m3) ετησίως. Η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού ορίστηκε σε 0,29€, 

με δυνατότητα αναπροσαρμογής μετά από οκτώμισι έτη, ήτοι έως 31-12-2019 και  έπειτα από 

ομόφωνη απόφαση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου. 

Με την με αριθμό 101/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης αποφασίσθηκε η 

σύσταση ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, μετά από συγχώνευση της Δημοτικής 

Επιχείρησης  Ύδρευσης,  Αποχέτευσης  και  Καθαριότητας  Μίκρας  και  της  Δημοτικής  Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας Θέρμης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης Θέρμης και συντομογραφικά Δ.Ε.Υ.Α.Θ (ΦΕΚ 1101/τ.Β΄/02-06-2011) σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 3852 « Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) 

όπου η ενιαία Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης υπεισήρθε ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων.

Με την με αριθμό 185/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

εγκρίθηκε  ως  αντισυμβαλλόμενος  της  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΜΕΤΑΞΥ  ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΘΕΡΜΗΣ , ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  &  

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  ΜΙΚΡΑΣ ο Δήμος Νέας Προποντίδας λόγω λύσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  Καλλικράτειας 

(Φ.Ε.Κ. 2185/12-10-2015) και καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας.

 Με την με αριθμό 278/2019 απόφαση του Δ.Σ.  εγκρίθηκε νέο σχέδιο προγραμματικής 

σύμβασης με το Δήμο Προποντίδας και ειδικότερα ως προς τα άρθρα 2 και 5 ( αφορά στην τιμή 

νερού και  στην επιτροπή παρακολούθησης),  για  την  παροχή υπηρεσιών ύδρευσης  μεταξύ της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Δήμου Νέας Προποντίδας αφενός λόγω αύξησης του κόστους παροχής 

υδροδότησης, αφετέρου λόγου της λήξης ισχύος της συμφωνημένης τιμής χρέωσης ανά κυβικό 

μέτρο νερού στην Κοινότητα Λακκωματος.

Αντίστοιχα λήφθηκε και η με αριθμό 769/2019 απόφαση του Δήμου Προποντίδας  που 

ενέκρινε ομοίως το Σχέδιο Προγραμματικής για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μετά από έλεγχο της σχετικής 278/2019 

απόφασης  προέβη  σε  παρατηρήσεις  και  μετά  από  σχετική  αλληλογραφία  η  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 

κατήρτισε νέο σχέδιο προγραμματικής η οποία επισυνάπτεται και στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι 

αλλαγές όπως ο χρόνος λήξης της σύμβασης που πλέον θα έχει 5ετή διάρκεια, τα κυβικά νερού 

που θα παρέχονται για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης της Τ.Κ. Λακκώματος και τα οποία 

ανέρχονται σε 250.000κυβικά, προϋπολογισμός της σύμβασης ο οποίος εκτιμάται σε 135.000,00€ 

με τιμή μονάδος 0,54€/ κυβικό μέτρο νερού η οποία τιμή παραμένει η ίδια, ρήτρες, ανάλυση κ.α.. 
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Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν το νέο σχέδιο 

της Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ 

και του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ το οποίο έχει ως κάτωθι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ
«ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

και
«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ»

για την 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

[Θέρμη, …../…../2020]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Στ…. (τόπος), σήμερα την ……………(ημερομηνία), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η  Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, που εδρεύει στην Θέρμη, Μακρυγιάννη 15 Α, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον Πρόεδρο, κ. Ζελιλίδη Δαμιανό 

2. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας , που εδρεύει στα Μουδανιά Χαλκιδικής , οδός Μ. Αλεξάνδρου 26, 
Τ.Κ.63200, νόμιμα εκπροσωπούμενη από το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τσικαρίδη Παναγιώτη, 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις  όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά:

• Την από 23/02/2011 προγραμματική σύμβαση που υπογράφτηκε μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Θέρμης, της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Μίκρας  και της Δ.Ε.Υ.Α. Καλλικράτειας.

• Την από 31/12/2015 πρόσθετη πράξη προγραμματικής σύμβασης 

• Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει.

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει

• Το με ημερομηνία 9/12/2019 πρακτικό των μελών της προγραμματικής σύμβασης που 

συνεδρίασε   μετά  την  με  αριθμό  7030/4-12-2019  πρόσκληση  του  προέδρου  των  μελών  της 

προγραμματικής

• Την υπ’ αρ. …../….-….-2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

• Την υπ’ αρ. …../2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Προποντίδας  

Συμφωνούν και συναποδέχονται ανεπιφύλακτα τα παρακάτω:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης των Ο.Τ.Α.,  πρώτου βαθμού, που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται 

υποχρεωτικά σε μία. 

Σύμφωνα  με  την  με  αριθμό  11/  27  –01-2011  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών 

«Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων 

ΑΔΑ: Ω05ΥΟΛΖΛ-ΖΘ7



των δήμων», στις περιπτώσεις κατά τις οποίες σε ένα νέο δήμο υφίσταται διαφορετικό καθεστώς 

παροχής υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης στις δημοτικές του ενότητες (ΔΕΥΑ – Σύνδεσμος – 

Υπηρεσία Δήμου), τότε ο δήμος έχει την υποχρέωση, ανάλογα με την περίπτωση, να αποχωρήσει 

από το Σύνδεσμο και να εντάξει τις σχετικές υπηρεσίες που παρείχε ο Σύνδεσμος (πχ. Ύδρευση) 

στην υφιστάμενη ΔΕΥΑ ή και να εντάξει τη σχετική Υπηρεσία του Δήμου (πχ. Ύδρευση) στη ΔΕΥΑ.

Με  τη  συνένωση  των  Δήμων  Θέρμης  και  Δήμου  Μίκρας,  βάσει  των  διατάξεων  του  ν. 

3852/2010, περιήλθε   στον  νέο Δήμο Θέρμης  ο  Σύνδεσμος Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής 

Μίκρας,  στον οποίο μετείχε και ο Δήμος Προποντίδας ( ως καθολικός διάδοχος κατόπιν συνένωσης 

με τον Δήμο Καλλικράτειας), και από τον οποίο υδροδοτείται η τοπική κοινότητα Λακκώματος η 

οποία χωροταξικά ανήκει στο Δήμο Προποντίδας. 

Με την  από 23/02/2011 προγραμματική σύμβαση και καθώς επίκειτο η αποχώρηση του 

Δήμου Προποντίδας από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας, προκειμένου αυτός 

να  συγχωνευθεί  στη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  δημιουργήθηκε  ένα  πλαίσιο  συνεργασίας  μεταξύ  των 

φορέων,  ώστε  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  υδροδότησης  των  κατοίκων  της  τοπικής  κοινότητας 

Λακκώματος του Δήμου Προποντίδας με τον ίδιο τρόπο όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, 

δηλαδή με την ύδρευση της τοπικής κοινότητας Λακκώματος από τον πρώην Σύνδεσμο Ύδρευσης 

Ευρύτερης  Περιοχής  Μίκρας  και  ήδη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης,  καθόσον  ήταν  αδύνατο  για 

οικονομοτεχνικούς λόγους να κατασκευαστεί καινούριο δίκτυο. 

Στην από 23/02/2011 προγραμματική σύμβαση και στο άρθρο 2 συμφωνήθηκε ότι η τιμή 

χρέωσης ορίζεται σε 0,29€ ανά κυβικό μέτρο νερού και με δυνατότητα αναπροσαρμογής μετά από 

οκτώμισι έτη, ήτοι την 31-12-2019 έπειτα από ομόφωνη απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης. 

Οι δε υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω προγραμματική σύμβαση ισχύουν όσο θα 

υφίσταται η κοινότητα Λακκώματος. 

Με  την  σύναψη  της  παρούσας  προγραμματικής  σύμβασης,   δημιουργείται  το  πλαίσιο 

συνεργασίας μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του Δήμου Προποντίδας,  όπως θεσπίστηκε με την 

από 23/02/2011 αρχική προγραμματική σύμβασης, για τη συνέχιση της κάλυψης των αναγκών 

υδροδότησης των κατοίκων της τοπικής κοινότητας Λακκώματος του Δήμου Προποντίδας από τη 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης.   Από  την  υλοποίηση  της  παρούσης  σύμβασης  θα  προκύψουν   σημαντικά 

κοινωνικά οφέλη δεδομένης της αξίας του νερού ως ζωτικού κοινωνικού αγαθού και θεμελιώδους 

δικαιώματος των δημοτών, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών 

στους πολίτες, αφού η αλλαγή του συστήματος ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Λακκώματος όχι 

μόνο προϋποθέτει την εκτέλεση μεγάλων έργων αλλά θα σημάνει και τη σημαντική  αύξηση του 

αντίστοιχου ανταποδοτικού κόστους για τους πολίτες, γεγονός που πρέπει να αποφευχθεί με βάση 

τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. . 

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  αποτελεί  η παροχή  υπηρεσιών 

ύδρευσης  από τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης στην τοπική κοινότητα Λακκώματος.

Με την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης επιδιώκεται:
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1).  Η  εξασφάλιση  απολύτως  επαρκούς  υδροδότησης  στους  κατοίκους  της  τοπικής 

κοινότητας Λακκώματος, ήτοι διακόσιες πενήντα χιλιάδες ( 250.000 ) κυβικά μέτρα νερού (m3) 

ετησίως και για τα πέντε (5) έτη., με δυνατότητα παράτασης με τους όρους που αναφέρονται στην 

οικεία θέση. 

2). Η συστηματοποίηση της συνεργασίας των φορέων με επίκεντρο την αναβάθμιση των 

παρερχομένων υπηρεσιών ύδρευσης προς τους  πολίτες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Η Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης  αναλαμβάνει:

1).  Την υλοποίηση  του αντικειμένου  της  σύμβασης  και  τη  διάθεση  απολύτως  επαρκούς 

ποσότητας πόσιμου ύδατος για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης της τοπικής κοινότητας 

Λακκώματος για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παρούσα προγραμματική δηλαδή 5 έτη από την 

υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης, όπως αναφέρεται  κατωτέρω.  

2). Να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους για την υλοποίηση του έργου.

3). Να συμμετέχει με δύο εκπροσώπους στην κοινή επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας 

σύμβασης.

4).Να  ελέγχει  και  να  εξασφαλίζει   τη  ποιότητα  του  νερού  έως  την  βάνα  εισόδου  της 

δεξαμενής του Τ.Δ Λακκώματος.

2. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας  αναλαμβάνει:

1). Να καταβάλλει εμπρόθεσμα  στην Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης την προβλεπόμενη αμοιβή  της με 

βάση τις καταμετρήσεις, από τη δεξαμενή της τοπικής κοινότητας Λακκώματος στη θέση Ξηροκώμη, 

της παροχής του πόσιμου ύδατος με βάση τα τιμολόγια που θα εκδίδει η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης

2) Να αναλάβει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τη συνολική δαπάνη της παρούσας 

σύμβασης και να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την πληρωμή των οικονομικών του 

υποχρεώσεων  που πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση με εγγραφή των αντίστοιχων κονδυλίων 

στους προϋπολογισμούς κάθε χρόνου για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης 

3). Να συμμετέχει με ένα εκπρόσωπο του στην κοινή επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας 

σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -  ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του έργου, ανέρχεται σε 675.000,00€ πλέον του 

αναλογούντος  Φ.Π.Α.  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  ισχύος  της  παρούσας  προγραμματικής  (5  έτη). 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός εξάγεται με βάση τη μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που αφορά 

την τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού σε συνδυασμό με την προϋπολογιζόμενη ποσότητα κατανάλωσης 

σε 250.000 κυβικά νερού ανά έτος Χ 0,54 ευρώ/κυβιικό =135.000,00€ ανά έτος Χ 5 έτη διάρκειας 

της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  ύδρευσης  =  675.000,00.    ευρώ.  Με  βάση  τη  μελέτη  της 

.Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης η ποσότητα των 250.000 κυβικών μέτρων νερού προϋπολογίζεται ως επαρκής για 

την  κάλυψη  των  αναγκών  απόλυτης  υδροδότησης  στους  κατοίκους  της  τοπικής  κοινότητας. 
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Συνεπώς ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 250.000m3 *0,54€/m3= 135.000,00€ ετησίως 

πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης και η τιμολόγηση  του παρεχόμενου ύδατος 

θα  γίνεται  3  φορές  το  έτος  ήτοι  ανά  τετράμηνο.  Λόγω  της  ειδικής  φύσης  της  παρεχόμενης 

υπηρεσίας,  η  οποία  συνίσταται  στην  παροχή  νερού  ύδρευσης  κατοίκων,  ποσότητα  η  οποία 

μεταβάλλεται από αστάθμητους παράγοντες αφού  η ποσότητα που θα απαιτείται από την Δ.Κ. 

Λακκώματος μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες κατανάλωσης ύδατος του πληθυσμού,  ο 

ετήσιος προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής  σύμβασης μπορεί να μεταβάλλεται. Πλην 

όμως ο συνολικός  προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 675.000,00€ πλέον του 

αναλογούντος  Φ.Π.Α.,  αφού  καθοριστικός  παράγοντας  θα  αποτελεί  πάντα  η  καταναλισκόμενη 

ποσότητα ύδατος και με τιμή βάσης το οριζόμενο κάθε φορά ποσό ανά μονάδα καταναλισκόμενου 

νερού.  Αν  τυχόν  τα  μέρη,  κατά  την  υλοποίηση  της  σύμβασης  διαπιστώσουν  ότι  ετήσιες 

καταναλώσεις είναι τόσο αυξημένες ώστε το ποσό του προϋπολογισμού κινδυνεύει να εξαντληθεί 

πριν από την παρέλευση της πλήρους πενταετίας ισχύος της σύμβασης, τότε είτε θα τροποποιήσουν 

την παρούσα σύμβαση, είτε θα συνάψουν εξ αρχής νέα σύμβαση με νέο προϋπολογισμό, αφού 

σκοπός των μερών είναι να καλυφθούν οι ανάγκες ύδρευσης της τοπικής κοινότητας Λακκώματος 

για  το  σύνολο  των  πέντε  χρόνων,  ανεξάρτητα  από  το  πόσες  συμβάσεις  θα  χρειαστεί  να 

υπογραφτούν αναλόγως με την εξέλιξη της κατανάλωσης. 

Η τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού ορίζεται σε 0,54€,. Στην παρούσα προγραμματική σύμβαση 

ο ορισμός της τιμής χρέωσης ανά κυβικό μέτρο υδροδότησης βασίζεται  σε ανάλυση που περιέχεται 

σε μελέτη  του Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και  της με αριθμό 31/2020 απόφαση του Δ.Σ.  Ρητά συμφωνείται ότι 

υπάρχει  δυνατότητα  αναπροσαρμογής  της  τιμής  όταν  αυτό  απαιτείται  (π.χ.  μεταβολή  κόστους 

υδροδότησης).  Για  την  μεταβολή  της  κατά  μονάδα  τιμής  απαιτείται  ομόφωνη  πρόταση  της 

επιτροπής παρακολούθησης και κατόπιν τεκμηρίωσης από την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης,  η οποία είναι ο 

πάροχος  του καταναλισκόμενου  ύδατος,  προς  τα  καθ’  ύλη   αρμόδια  πολυμελή  όργανα  λήψης 

αποφάσεων ήτοι Διοικητικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή ή Δημοτικό Συμβούλιο και η λήψη στη 

συνέχεια σχετικής απόφασης περί τροποποίησης της σύμβασης ως προς την τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Η απόφαση για τροποποίηση της σύμβασης ως προς την τιμή  θα αποτελεί πρόσθετη πράξη της 

παρούσας προγραμματικής  σύμβασης και  θα υπογραφτεί  από τους νομίμους εκπροσώπους των 

συμβαλλομένων με την ίδια τυπική διαδικασία που ακολουθείται για τη σύναψη της σύμβασης. . 

Η χρηματοδότηση του αντικειμένου της σύμβασης ήτοι της παρεχόμενης ποσότητας ύδατος 

για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Κ.  Λακκώματος, η οποία θα τιμολογείται  από τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης  και  η  οποία  οφείλει  να  παρέχει  ύδωρ  στη  ανωτέρω  Δ.Κ.,  θα  γίνεται  από  το  Δήμο 

Προποντίδας στον οποίο ανήκει η Δ.Κ. Λακκώματος, ο οποίος οφείλει να εξασφαλίζει μέσω ειδικής 

πρόβλεψης στον ετήσιο προϋπολογισμό του, τους πόρους που απαιτούνται για  να καλύψει  τις 

επαναλαμβανόμενες ετησίως οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι Ν. 3463/06 και 3852/2010. 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
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Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει  σε 5 
έτη. 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία 

«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, Μακρυγιάννη 15Α, Θέρμη. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση είναι τριμελής και αποτελείται από: 

Δύο (2) εκπρόσωπους της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με τους νόμιμους  αναπληρωτές τους και 

έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Νέας ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ με  τον νόμιμο αναπληρωτή του 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης.

Αντικείμενο  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  είναι  ο  συντονισμός  και  η 

παρακολούθηση  όλων  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας 

προγραμματικής  σύμβασης  και  ειδικότερα  α)  η  παρακολούθηση  της  τήρησης  των  όρων  της 

παρούσης  σύμβασης  και  β)  η  επίλυση  κάθε  διαφοράς  σχετική  με  τον  τρόπο  εφαρμογής  της 

Προγραμματικής  Σύμβασης,  που  πιθανόν  προκύψουν  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  όπως  η  μη 

διάθεση  της  απαιτούμενης  ελάχιστης  ποσότητας  ύδατος  για  την  κάλυψη  των  αναγκών 

υδροδότησης  της  Δ.Κ.  Λακκώματος,  η  μη  ορθή  χρήση  των  εγκαταστάσεων  υδροδότησης  με 

αποτέλεσμα την κατασπατάληση του πόρου ύδατος .

Με  την  υπογραφή  της  παρούσης  σύμβασης  το  κάθε  συμβαλλόμενο  μέλος  καταθέτει 

έγγραφο προς τα υπόλοιπα με το οποίο ορίζει τους εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές του 

στην  επιτροπή  παρακολούθησης.  Κάθε  συμβαλλόμενο  μέλος  έχει  δικαίωμα  αλλαγής  των 

εκπροσώπων  του  στην  επιτροπή  παρακολούθησης  μετά  από  σχετική  γνωστοποίηση  προς  τα 

συμβαλλόμενα μέρη.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση 

αναγράφονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης,  ενώ  ειδοποιούνται  τα  μέλη  της  εγκαίρως 

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και 

τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος 

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  συνέρχεται  και  συνεδριάζει  μετά  από  αίτημα 

οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά 

τη  διάρκειά  της,  σε  σχέση  με  τη  συγκεκριμένη  πράξη.  Κάθε  μέλος  της  Κοινής  Επιτροπής 

Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του 

φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου 

της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη 

αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη 

της.  Οι  αποφάσεις  της  πρέπει  να  είναι  αιτιολογημένες,  λαμβάνονται  δε  κατά  πλειοψηφία  των 

παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. 

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, 

καθορίζονται με αποφάσεις της. 
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ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται 

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από 

τα συμβαλλόμενα μέρη,  παρέχει  στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει  τη σύμβαση.   Η 

καταγγελία γίνεται μόνο εγγράφως, προϋποθέτει την έκδοση απόφασης από το οικείο συλλογικό 

όργανο που διοικεί το κάθε συμβαλλόμενο μέρος και τα αποτελέσματά της επέρχονται μετά την 

παρέλευση 60 ημερών από την επίδοση του εγγράφου της  καταγγελίας. 

Πέραν  της  καταγγελίας  της  σύμβαση  κάθε  μέρος  έχει  δικαίωμα   να  αξιώσει  την 

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημία  που θα επέλθει σε βάρος μου και βρίσκεται σε 

αιτιώδη συνάφεια με την παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης από το άλλο μέρος. 

Ανεξάρτητα  από  το  δικαίωμα  καταγγελίας  της  σύμβασης  και  του δικαιώματος  του κάθε 

συμβαλλόμενου μέρους να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ανόρθωση κάθε ζημίας του, 

προβλέπονται και οι παρακάτω ρήτρες σε βάρος του καθενός μέρους που παραβιάζει τη σύμβαση: 

Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου του καταναλισκόμενου ύδατος μέσα σε προθεσμία 60 

ημερών από την έκδοση του τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης στο οποίο θα επισυνάπτονται όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από το δημόσιο λογιστικό, ο Δήμος Νέας Προποντίδας οφείλει  να 

καταβάλλει τους αναλογούντες τόκους  υπερημερίας επί του ποσού  του ανεξόφλητου τιμολογίου 

μετά την 60η ημέρα και μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμολογίου. Στην περίπτωση που παρέλθει 

χρονικό  διάστημα  άνω  των  3  μηνών  χωρίς  να  έχουν  γίνει  οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  την 

εξόφληση του τιμολογίου η Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της παροχής ύδατος. 

Στην περίπτωση μη παροχής ύδατος, εκτός της περίπτωσης όπου υπάρχει αποδεδειγμένη ανωτέρα 

βία ή  έλλειψη της διαθέσιμης ποσότητας ύδατος που δεν επιτρέπει την παροχή του, η Δ.Ε.ΥΑ. 

Θέρμης οφείλει  να καταβάλλει  ως ποινική ρήτρα το ποσό των 50,00 ευρώ για κάθε ημέρα μη 

παροχής ύδατος στην Κοινότητα Λακκώματος.  Για την  επιβολή της ποινικής  ρήτρας ως σημείο 

αναφοράς λαμβάνεται  η βάνα εισόδου της δεξαμενής του Τ.Δ Λακκώματος στην οποία πρέπει να 

φτάνει το νερό καθόλο το 24 όλες τις ημέρες του χρόνου, διαφορετικά επιβάλλεται  η ανωτέρω 

ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα μη παροχής νερού. 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται  μόνον 

εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή 

η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση 
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στη λήψη μέτρων που προβλέπει  η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί  ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται 

από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των 

οποίων  συντάχθηκε  η  παρούσα  και  υπογράφεται  σε  τέσσερα  πρωτότυπα,  έλαβε  δε  κάθε 

συμβαλλόμενος από ΔΎΟ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ                                                         Για τον ΔΗΜΟ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ                                                             ΤΣΙΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Από  το  αντλιοστάσιο  ύδρευσης  με  την  ονομασία  «Σύνδεσμος»  η  υπηρεσία  υδροδοτεί  έξι 
κοινότητες,  με  τη  συνολική  κατανάλωση  νερού  των  εν  λόγω  κοινοτήτων   να  ανέρχεται  στα 
οκτακόσια  πέντε  χιλιάδες  πεντακόσια  κυβικά  (805.500m3),  σύμφωνα  με  τους  βεβαιωτικούς 
καταλόγους της υπηρεσίας ανά έτος,  η οποία αναλύεται ως εξής:

• Σχολάρι                με 128.000 κυβικά

• Αγ. Αντώνιο          με 34.000   κυβικά

• Αγ. Παρασκευή      με 42.000   κυβικά

• Τρίλοφος              με 327.000 κυβικά

• Λάκκωμα              με 274.000 κυβικά

• Άνω Καρδία           με 500,00   κυβικά

Η αναλογούσα υδροδότηση από το  αντλιοστάσιο ύδρευσης «Σύνδεσμος» κατανέμεται ως εξής :
• Σχολάρι                 με 128.000 κυβικά

• Αγ. Αντώνιο           με 8.500     κυβικά

• Αγ. Παρασκευή       με 21.000   κυβικά

• Τρίλοφος               με 196.200 κυβικά

• Λάκκωμα               με 274.000 κυβικά

• Άνω Καρδία           με 500,00    κυβικά

Το συνολικό ετήσιο κόστος για τη λειτουργία του αντλιοστασίου «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» ανέρχεται  στο 
ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (336.4850,00€), το οποίο 
αναλύεται ως εξής :

• Κόστος ενέργειας              246.000,00€

• Συντήρηση                      26.000,00€

• Διοικητικά έξοδα               4.000,00€

• Λογισμένες αποσβέσεις      60.480,00€

Βάση του επιμερισμού, ο οποίος αποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα, το κόστος λειτουργίας του 
αντλιοστασίου ανά κυβικό ανέρχεται στο ποσό 0,54€
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Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α

1. Τροποποιεί  την  με  αριθμό  278/2019  απόφαση  του  και  εγκρίνει  το  Σχέδιο  της 

προγραμματικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης 

και του Δήμου Νέας Προποντίδας όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

2. Ορίζει μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τους: Ζελελίδη Δαμιανό με τον νόμιμο 

αναπληρωτή του ήτοι τον κ. Πονερίδη Παναγιώτη και τον κ. Καρκατζίνο Νικόλαο με τον νόμιμο 

αναπληρωτή του ήτοι τον κ. Κουγιουμτζίδη Κωνσταντίνο.

3. Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  κ.  Ζελιλίδη  Δαμιανό  για  την  υπογραφή  της 

τροποποιημένης σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 113/09-06-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

      ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΑΠΌ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΌ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΧΟΛΑΡΙ 100% 128.000,00 128.000,00ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25% 34.000,00 8.500,00ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 50% 42.000,00 21.000,00ΤΡΙΛΟΦΟΣ 60% 327.000,00 196.200,00ΛΑΚΚΩΜΑ 100% 274.000,00 274.000,00Α.ΚΑΡΔΙΑ 100% 500,00 500,00
805.500,00 628.200,00

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 

ΚΥΒΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ 246.000,00 0,39ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26.000,00 0,04ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.000,00 0,01ΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 60.480,00 0,10
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 336.480,00 0,54
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